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Napirendi javaslat  

 
1. Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával 

kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12929. szám)  
(Font Sándor (Fidesz) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

2. A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12930. szám)  
(Kósa Lajos, Font Sándor és Győrffy Balázs (Fidesz) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke és   
Magyar Zoltán (Jobbik), a bizottság alelnöke  
  
Farkas Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Harangozó Gábor István (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Földi László (KDNP)  
Kónya Péter (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Horváth István (Fidesz) Győrffy Balázsnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné főtanácsadó  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 32 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a 
munkánkat segítő tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel 
kísérik bizottságunk nyílt ülését. A napirendtervezetet képviselőtársaink 
megkapták. Kérdezem, hogy van-e a tervezethez kérdés, észrevétel. (Senki 
nem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a 
napirendtervezetet? Aki igen, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez 
egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Két tárgysorozatba vételről van szó. Szeretném jelezni, hogy a 2. 
napirendi pontban a szőlő-szaporítóanyaggal kapcsolatos tárgysorozatba 
vételi indítványnál, a T/12930. számúnál Győrffy Balázs képviselőtársunk is 
előterjesztő lesz, ez hamarosan megjelenik a nyilvántartórendszerben, a 
csatlakozását az előterjesztéshez már kezdeményezte, ő lesz az előterjesztője 
annak a napirendi pontnak.  

Zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli 
kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról 
szóló T/12929. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontnak azonban én leszek az előterjesztője, ezért 
megkérem Magyar Zoltán alelnök urat, hogy vegye át az ülés vezetését.  

 
(Az ülés vezetését Magyar Zoltán, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr, átvettem akkor az ülés vezetését, és 

megadom a szót. 

Font Sándor szóbeli kiegészítése 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen. Egy technikai jellegű törvényt szeretnénk módosítani, amely, mint 
közismert, a zártkertekkel kapcsolatos, amelyek mezőgazdasági művelési 
ágban szerepelnek, és a mezőgazdasági művelési ágban való szereplés miatt 
ezekre a zártkerti ingatlanokra is érvényes a termőföld forgalmáról szóló 
törvény, ennek következtében az ingatlan használata, adásvétele a 
földforgalmi törvény szerint a vonatkozó, meglehetősen összetett eljárás alá 
esik, ami miatt számos problémát jelent ezeknek a kisterületű és sokszor már 
nem mezőgazdasági célú, ámbár a nyilvántartásban még mezőgazdasági 
területként szereplő ingatlanoknak az adásvétele vagy használatba átadása 
más célra. (Farkas Sándor megérkezik.) 

2014-ben kezdeményeztünk egy törvénymódosítást, amelynek 
következtében művelés alól kivett területnek lehet kérelmezni a zártkerteket, 
és ebben a határidő 2016. december 31-e volt. Ezt a határidőt javaslom 
meghosszabbítani 2017. december 31-ére, hogy továbbra is élhessenek ezzel a 
lehetőséggel az ilyen zártkerttulajdonosok. Megjegyzem, hogy az 
indítványomban egyéb apróbb, további javaslatok is vannak, amelyek nem 
közvetlenül a határidő-módosításra vonatkoznak, de a zártkert vagy a 
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földterületek kivezetésével, adminisztrációs eljárásával, az ahhoz tartozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos. Ilyen például, hogy ahol szőlő-
nyilvántartásban szerepel a zártkert, ott a hegybírónak is le kell igazolnia a 
művelés megszűntét, ez más, a szőlőterületekre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség miatt van. Összességében, merem azt mondani, hogy technikai 
jellegű, és mindenféleképpen ezt az eléggé összetett problémát próbáljuk az 
érintettek kérésének megfelelően kezelni.  

Megjegyzem, hogy én kértem egy kimutatást, hogy egyáltalán mennyi 
érintett lehet, kikről van szó. Ez egy elég jelentős érintetti számot mutat. A 
darabszámok tekintetében mintegy 1 150 ezer az ingatlan-nyilvántartásban a 
zártkertként nyilvántartott ingatlanok száma, de közismert, hogy itt általában 
nincsenek nagy területek, az összterület 201 ezer hektár, ami a teljeset jelenti, 
ha mindent-mindent összeadunk, és ebből viszont – mint említettem, 
összesen 1 150 ezer darabszámú van - 2500 négyzetméternél nagyobb ilyen 
zártkerti ingatlan mindösszesen 217 ezer van, látszik tehát, hogy az e feletti 
mintegy 900 ezer ingatlan kisebb, mint 2500 négyzetméter.  

Itt tehát a szándék kérdése csak a tulajdonosoktól függ, hogy egyáltalán 
akarnak-e élni ezzel a jogszabályi lehetőséggel. Mintegy fél év alatt, nyolc 
hónap alatt, nem is volt ez nyolc hónap, mert májustól lehetett kérni, és 
október 31-ig van kimutatás, 86 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, tehát nagyon 
intenzív lett hirtelen a kezdeményezők száma, ami megfelelő leterhelést is 
adott a földhivataloknak, ahol viszont fennakadás nem volt ezzel 
kapcsolatosan. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna előterjesztőként 
kiegészítésként elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr, és akkor visszaadom az elnöklést.  
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a 

bizottsági tagok részéről. (Jelzésre:) Magyar Zoltán alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm elnök úr. 
Pont ezek lettek volna elsősorban a kérdéseim, amelyeket a felvezetőben 
elmondott az elnök úr. Ebből azért kitűnik néhány dolog, egyrészt hogy 
rengeteg területet, legalábbis darabszámra – de azért hektárra sem 
elhanyagolható a nagyságuk – és sok érintettet is érint ez a módosítás. Én 
mindenképpen örültem annak, hogy ezt a bonyolult zártkerti helyzetet 
megpróbáljuk valamilyen módon kezelni, sok tulajdonosnak, használónak 
okozott ez éveken keresztül fejfájást, és bizonyára kollégáimat is sokszor 
keresték már meg a legkülönbözőbb igényekkel, hogy a jogalkotó rendezze a 
zárkertek ügyét.  

Én azért tennék egy olyan szűkítést, hogy ami mondjuk 
2500 négyzetméternél nagyobb ingatlan, ott azért aggályosnak tartom, hogy a 
földforgalmi törvény alól gyakorlatilag kivesszük ezeket a területeket, mert 
azért az már mindenképpen egy olyan méret, ami érdemes arra, hogy a 
földforgalmi törvény szigorával kezeljük. Ezen szerintem érdemes lenne 
elgondolkodnunk.  

Illetve ugyan nagyon nagy a darabszám, de lehet, hogy az államnak 
mégiscsak érdemes lenne egy levelet kiküldenie mondjuk az érintetteknek, 
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hogy van ez a lehetőség, egyszerűen, köznyelven megfogalmazva egy féloldalas 
levélben, hogy ha ezt és ezt szeretnék a zártkertjükkel, akkor most van rá még 
egy év lehetőség, és miként járjanak el. Szerintem érdemes lenne ezt a 
költségek ellenére is megfontolnia az államnak, bár tényleg ez a 86 ezres szám 
elég nagy, és lehet, hogy már jelentősen lefedi azokat, akik egyáltalán lépni 
akarnak ebben az ügyben, de egy levelet szerintem megérne.  

Az 1. §-nál lenne egy olyan kérdésem, hogy értem én, hogy korlátlan 
hozzáférést adunk, de nem terjed-e ki ez az adatok módosítására, tehát nem 
lehet-e a gyakorlatban ezzel esetleg visszaélni?  

Illetve nem értem pontosan a 11/A §-nál, hogy amiket most módosítani 
szándékozunk, azok eddig nem álltak-e már rendelkezésre. Szerintem eddig is 
egyértelmű volt, hogy kinek mi a dolga, és milyen retorziókkal jár, ha 
elmulasztják, vagy ha nem megfelelő a végzés. Ez most milyen 
pluszbiztosítékot ad? De lehet, hogy ebben én voltam eddig kevéssé 
tájékozott… 

 
ELNÖK: A 11. §-nál? 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Igen. 
 
ELNÖK: Hatályát vesztő szabályozás van a 11. §-ban.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Tehát akkor most 

ezért veszti hatályát, mert feleslegessé válik.  
 
ELNÖK: Így van, igen.  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ühüm, jó. Akkor az 

rendben van.  
 
ELNÖK: Van-e további?  
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Röviden ezek 

vannak, köszönöm.  

Font Sándor válaszai, reflexiói 

ELNÖK: Van-e további kérdés esetleg? (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor elnézést, hogy egy közbeszólással gyakorlatilag a 
11. §-ra reflektáltam.  

Az 1. §-nál én ezt az aggályt nem értem. Az, hogy a miniszter a szakmai 
irányításával összefüggő adatokhoz hozzáfér, és az, hogy ő módosítsa, az 
nagyon durva dolog lenne, már elnézést! Egy informatikai rendszer 
rendszergazdája, az adatvédelmi törvény és nem tudom még micsoda ad 
jogosultságot egyáltalán valakinek, hogy itt módosításokat lehessen elvégezni. 
Ez bennem, őszintén mondom, fel sem merült. Egy nagyon erős gyanúsítgatás 
lenne, ha azt gondoljuk, hogy ezt valaki megtehetné. Egyébként szerintem 
technikailag sem tudná megtenni, hogy egy adatbázisban, amely valahol van, 
egyszer csak a miniszter valamilyen módosítást szeretne, mert őneki nem 
tetszik benne egy adat, vagy mert el akarna titkolni egy adatot, vagy nem is 
tudom, hogy milyen fordulatok következhetnek be. Ez technikailag iszonyú 
nehéz.  
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Nem akarok messzire menni, a szocialista kormányzás alatt egy 
úgynevezett törzsadatokról, államigazgatási törzsadatokról való másolás miatt 
parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményeztünk, és ott nagyon súlyos dolgok 
voltak. Az APEH-nek, az Államkincstárnak és mindenkinek a teljes 
adatbázisát lemásolták valamilyen oknál fogva, hogy az biztonságosan még 
egyszer meglegyen valakinek valahol, ott merült fel, hogy a lemásolt adatokkal 
mit tesznek, és ott nagyon súlyos nemzetbiztonsági szintig lementünk, hogy ez 
hogyan működik egyáltalán egy ilyen államigazgatási rendszerben. Na most, 
én azóta tudom, hogy az szinte lehetetlen, hogy csak úgy valaki bármilyen 
szintű, rangú állami tisztviselő, netán kormánytag vagy kormányfő megtegye, 
ezt képtelenség csak úgy megcsinálni.  

Határozathozatal 

Ha nincs további kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor az 
előterjesztésről szavazunk, a tárgysorozatba vételről döntünk. Kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért azzal, hogy vegyük tárgysorozatba az imént vitatott 
T/12929. számú indítványt. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Ez egyhangú. Köszönöm szépen.  

Várhatóan a szerdai ülésen kerül sor ennek a törvényjavaslatnak a 
vitájára.  

A szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról 
szóló T/12930. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra: a szőlőszaporító-anyagokkal 
kapcsolatos T/12930. sorszámon benyújtott indítványnál, mint ahogy 
jeleztem is, előterjesztőként Győrffy Balázsnak adnék szót.  

Győrffy Balázs szóbeli kiegészítése 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azt gondolom, hogy az előterjesztőnek nagyon könnyű dolga van, 
néhány mondatban egyszerűen össze lehet ezt foglalni. Alapvetően arról van 
szó, hogy a vetőmag és a vegetatív szaporítóanyagok közötti különbségtétel a 
mostani földforgalmi szabályozásban tetten érhető, ami miatt egy 
diszkriminatív szituáció állt elő, és a vegetatív szaporítóanyagokkal foglalkozó 
agrárvállalkozások több oldalról is keresték a politika szakmai irányába a 
konzultációs lehetőséget. Igazából az előttünk fekvő jogszabály arra tenne 
kísérletet, hogy egalizálja a két szaporítóanyagot a vetőmag és a vegetatív 
forma vonatkozásában, hogy mind a kettőre ugyanazok a jogszabályi keretek 
vonatkozzanak.  

Aki kicsit is beleássa magát a témába, az tisztában van vele, hogy a 
vegetatívszaporítóanyag-termesztésnek, -előállításnak komoly területigénye 
van, hisz ha valaki a szakmaiságnak meg akar felelni, akkor a terület 
rotációjának eleget kell tegyen, emiatt optimális esetben négy-öt évet 
pihentetni kell a területet, mire újra ugyanolyan céllal tudjuk használni. Ezért 
aztán ez egy olyan jogszabály lenne, amely ezt a pillanatnyilag diszkriminatív 
helyzetet feloldaná.  
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Nagyon bízom benne, hogy ezt az abszolút szakmai és politikamentes 
javaslatot mindannyian fogjuk tudni támogatni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy 10 órától 

tartottunk egy ötpárti politikai egyeztetést, ugyanis az előterjesztésben – mint 
látható – kétharmados klauzula is szerepel, hiszen egy olyan jogosultság 
kiterjesztését javasolja az előterjesztés, amely jogosultság a kétharmados 
földforgalmi törvényben már létezik, és ezt a jogosultságot terjeszti ki a gumós 
szaporítóanyagok termesztőire és a fás szárú szőlő-, gyümölcsszapporító-
anyagok termesztőire is. Ezért kétharmados lesz ez a jogszabályi előterjesztés.  

Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Az alelnök úrnak, Harangozó 
Gábornak adok szót. 

Kérdések, hozzászólások 

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP), a bizottság alelnöke: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdeném, hogy nem tudtam 
részt venni az ötpárti egyeztetésen, de ennek most nem politikai oka volt, 
hanem egyszerűen nem értem ide. Ezért szeretném most mindenképpen 
elmondani az üggyel kapcsolatos pártálláspontunkat.  

Az elmúlt időszakban ez most már nem az első ilyen, hanem több olyan 
törvény jött elő, amely akár kétharmadosan is a földtörvényt, a földtörvényhez 
kapcsolódó rendelkezéseket kíván módosítani, méghozzá oly módon, ami 
alapvetően támogatható, ezért mi ezt a javaslatot támogatni is fogjuk.  

Ugyanakkor szeretném hozzátenni, hogy továbbra is az az 
álláspontunk, hogy maga az egész földtörvény, úgy, ahogy van, rossz, 
tulajdonképpen olyan viszonyokat teremtett, amelyek nem jók a termelőknek, 
a mezőgazdaság foglalkoztatásának a javítását sem szolgálják, és szerintünk 
ezer sebből véreznek, amit ezek a módosítók is jól mutatnak. Hogy ezeket a 
módosítókat egyik esetben sem a szaktárca terjeszti elő, az is azt mutatja, hogy 
igen, nyilván a képviselők otthon, az életből jött megkeresések alapján azt 
tapasztalják, hogy komoly problémák vannak ezzel az egész környezettel, amit 
ez a földtörvény kialakított. Ezért ami olyan javaslat, amely ezeket a kirívó 
hibákat tudja orvosolni, azoknak a támogatását a Magyar Szocialista Párt meg 
fogja adni akkor is, hogyha ez kétharmados törvény, azonban továbbra is 
javasoljuk, hogy az egész földtörvényt, úgy, ahogy van, át kellene gondolni, és 
új földtörvényt kellene megalkotni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem szeretném kinyitni a földforgalmi 

törvényről való alapvető vitánkat és véleménykülönbségünket, ezt már 
többször megtettük, de egy izgalmas szakaszba érkezett az Európai Unióval 
való vitánk a földfogalmi törvényről, tehát a bírósági szakaszban van, és 
minden bizonnyal ha az a szakasz lezárul, mármint a bírósági döntési szakasz 
lezárul, és annak netán következménye lesz, akkor lesz az első alkalom, 
amikor érdemben és – mivel kétharmados törvény – az ellenzék együttes 
vélekedésével megnyithatjuk a földforgalmi törvényt. Addig biztos hogy erre 
technikailag nem kerül sor.  

Van-e további hozzászóló? (Jelzésre:) Igen, Magyar Zoltán! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. 

Ahogy már az ötpárti egyeztetésen is jeleztük, tudjuk támogatni ezt a 
javaslatot. Természetesen mi is jobban örülnénk, ha a földforgalmi törvényről 
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érdemben és ennél sokkal mélyebben lehetne újra vitát nyitni, de ettől 
függetlenül tehát támogatjuk. Arra vonatkozóan voltak félelmek, hogy esetleg 
az ökogazdálkodókhoz hasonlóan, illetve a magukat annak bemondókhoz 
hasonlóan visszaélhetnek ezzel a pluszjogosultsággal az ál-
szaporítóanyagelőállítók, de erre vonatkozóan garanciát kaptunk, hogy a 
gyakorlatban ez másként működik, és a már most is ezzel tevékenykedők 
fognak csak tudni élni ezzel a lehetőséggel. Ilyen formában az egyetlen 
aggályunk is elhárult. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki 

nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor az előterjesztőnek adok újra 
szót.  

Győrffy Balázs válaszai, reflexiói 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), előterjesztő: Csak egy „köszönöm”-öt 
szeretnék az ellenzéki képviselőtársaknak mondani. Azt gondolom, hogy jó, 
hogyha tudunk szakmai dolgokról is beszélni úgy, hogy néha a politikát kicsit 
háttérbe tesszük. Bízom benne, hogy itt egy olyan megoldást találunk, ami – 
az, hogy nekünk jó, az egy dolog, de – talán a szakmának is előremutató. 
Köszönöm szépen, és nyilván számítok mindenki támogatására, nem csak az 
ellenzékiekére. (Derültség.)  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. A kormánypárt részéről ugyan nem szóltunk hozzá 
ehhez, bár magam olyan gesztust tettem, hogy nyilvánvalóban támogatni 
fogjuk ezt az előterjesztést, magam is mint részbeni előterjesztő.  

Szavazáshoz érkeztünk. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy 
tárgysorozatba vegyük a T/12930. számú indítványt. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

3. napirendi pont: egyebek. Szeretném jelezni, hogy várhatóan 30-án, 
szerdán lesz főbizottsági ülésünk az elénk termelődő, több futó 
törvényjavaslatnak a részletes vitája kapcsán, illetve délutánra 14 órára szőlő- 
bor- pálinka albizottsági ülést is fogok kezdeményezni, akik ebben érintettek, 
azoknak a meghívók természetesen mennek. Az egyeztetés az 1. napirendi 
ponthoz kapcsolódó külső meghívottak tekintetében a mai nap meg fog 
történni.  

Az egyebekben van-e bárki másnak bármi? (Jelzésre:) Igen, Juhász 
Péter… (Derültség.) …, Kónya Péter! 

 
KÓNYA PÉTER (független): Ez nagyon freudi volt. Köszönöm a szót… 
 
ELNÖK: A Péterek most már erősek. (Derültség.)  
 
KÓNYA PÉTER (független): Két előterjesztésem lenne, elnök úr. Az 

egyik az, hogy az elmúlt napokban több olyan hír és információ jelent meg, 
hogy a déli megyéinkben tízezer szám kell hogy leöljék a madárinfluenza miatt 
a baromfiállományt. Jó lenne, hogyha erről a következő bizottsági ülésen egy 
konkrét tájékoztatást kapnánk, hogy hogyan áll ez a dolog, mennyiben érinti 
az exportot, illetve milyen mértékű ez a fertőzés. Ez lenne az egyik.  
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Mondjam a másikat is? 
 
ELNÖK: Ehhez hadd szóljak hozzá! Ez lehetséges, de lehet, hogy akkor 

zárt ülést fogunk kérni. A probléma azért érzékeny…, nem azért, mert bármi 
titkolnivalónk lenne, hanem a nemzetközi hatása miatt (Kónya Péter: 
Egyetértek, persze!), tehát hogy nehogy azt lássák a vásárló partnereink, hogy 
még nagyobb a baj, s a többi, közben sajnos ahogy a vonuló madarak által 
hordozott egyes vírusfajták megjelenése meg szokott történni, ez most is 
megtörtént. Kőkemény szigorral működik a NÉBIH, az igazgató úrral, az 
államtitkár úrral is egyeztettem a hétvégén, teszik, amit ilyenkor tenni kell, és 
bizony a gócpont 3 kilométeres környezetében az egyedüli védekezési mód a 
leölés teljes állami kárpótlás mellett. De értettem.  

Figyelek a másodikra.  
 
KÓNYA PÉTER (független): A második pedig az, hogy november 15-én 

a NÉBIH kiadott egy közleményt a badacsonyi hegyzárlattal kapcsolatban az 
aranyszínű sárgaság – ami betegséget a kabócák terjesztenek – miatt. Elég 
szerencsétlenül sikerült az a közlemény, mert futótűzként terjedt végig a 
magyar sajtón, és számos félreértésre adott okot. Egyrészt még nincs 
semmiféle intézkedés ez ügyben, tehát későbbi intézkedés várható a NÉBIH 
részéről, miközben tényként közölték ezt. Sajnálatos tény az, hogy sem a 
hegybíró, sem a badacsonyi borászok nem tudtak erről előzetesen, tehát egy 
ilyen NÉBIH-közleményből kellett hogy értesüljenek erről. Ráadásul még 
olyan félinformációk is vagy tévinformációk is elterjedtek, hogy karantén alá 
kerül Badacsony, meg hogy a bort érinti. Tehát valamiféle lépés kellene ez 
ügyben, mert rengeteg és nagy kárt okozhat mind a turizmusban, mind pedig 
a borászok tekintetében, hiszen ez a bort, a már kész borászati termékeket 
egyáltalán nem érinti, ugyanakkor viszont ez a félinformáció óriási károkat 
okoz, miközben ez már évek óta meglévő betegség. Nyilván most egy nagyobb 
fertőzési góc van, és emiatt kell a fokozott védelem és a fokozott intézkedés… 

 
ELNÖK: Igen. 
 
KÓNYA PÉTER (független): …, de jó lenne, hogyha ebben a 

bizottságunk is tudna valamit lépni, hogy megelőzzük a károkat.  
 
ELNÖK: A leggyorsabb út, ha mondhatom, épp az előbb említett 

albizottsági ülés, amelyen a NÉBIH teljes vezérkara, felső vezetése itt szokott 
lenni. Most akkor külön fogjuk kérni, hogy erre egy mondattal térjenek ki, 
akár az egyebekben is, de készüljenek fel rá – megkérem a titkárságot, hogy 
ezt jelezzék, a Borászati Igazgatóság is itt szokott lenni a NÉBIH részéről, az 
államtitkár, a helyettes államtitkár úr is, tehát biztos, hogy tudnak érdemi 
információt adni, és abból utána ki lehet adni egy sajtóközleményt.  

 
KÓNYA PÉTER (független): Rendben.  
 
ELNÖK: Ha az egyebekben nincs további kérdés, akkor ezt a napirendi 

pontot is lezárom.  
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Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 55 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

  

Magyar Zoltán  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


